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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Téma je velmi aktuální, nejen díky složitosti legislativního uchopení, ale i tím, že se sama 

virtuální měna a s tím spojený blockchain neustále vyvíjí. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 

Téma je vcelku náročné na samotné technické pochopení virtuální měny a napasováni na 

regulaci v EU. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce je členěna do pěti kapitol bez úvodu a závěru. Kapitoly na sebe logicky navazují. Lze 

ocenit, že je v jednotlivých podklapitolách řešen nejen vývoj a současná regulace ale i její 

nedostatky. 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Diplomant si v práci vytyčil výzkumné otázky, nimiž jsou: jak a v jakém rozsahu jsou 

virtuální měny zohledněny v právu a dalších aktivitách orgánů Evropské unie; jaké jsou 

nedostatky současného pojetí; a jaké aktivity ze strany orgánů EU lze ve vztahu k virtuálním 

měnám očekávat v budoucnu. Svůj cíl diplomant naplnil do určité míry. Předně měl 

diplomant zvážit asi užší název práce tak, aby reflektoval, že se jedná o regulaci v rámci boje 

proti praní špinavých peněz, kterému se v podstatě v práci věnuje nejvíce, a ne vyloženě o 

pohled na veškerou možnou evropskou regulaci virtuální měny. Pokud se např. nabízí 

varianta vnímání virtuální měny jako investičního nástroje, pak by se nabízelo toto více 

rozpracovat z pohledu regulace MiFID II, možná PRIIPs? a jejich distribuce. Pokud je 

chápána jako alternativa platebních prostředků, pak je otázkou, zda se uplatní na virtuální 

měnu třeba PSD2. 

  

Po obsahové stránce působí, že si diplomant zvolil téma, které ho zajímá. Možná i vzhledem 

ke složitosti tématu práce však chvílemi působí jako jeden velký úvod do tématunež 

vyloženě analýza příslušných problematik, kdy by možná stálo za to některé kapitoly a části 

práce více rozpracovat. Stejně tak je možná škoda, že diplomant zacílil svoji pozornost a 

posuzuje virtuální měnu v podstatě exklusivně optikou opatření proti praní špinavých peněz, 

kdy zhodnocuje ustanovení 4. a 5. AML směrnice. Vzhledem k zvolení tématu na Katedře 

evropského práva by práci jistě prospělo jeho ukotvení v rámci primárního práva EU a 

svobod vnitřního trhu. Odpověd na třetí výzkumnou otázku je opět spíše jen předestřena a 

slušel by jí hlubší vhled. Samo o sobě by takové předestření nevadilo a asi nebylo 

diplomantovi ani vytýkáno, kdyby si toto nezvolil vyloženě jako výzkumnou otázku. 

V takovém případě čtenář očekává skutečný výzkum a detailně zpracovanou odpověď. 

 



  

Úvod a závěr odpovídá tomu, jak by měly optimálně v kvalifikačních pracích tyto části 

vypadat. Úvod do kvalifikační práce čtenáři osvětluje motivy pro zvolení tématu, cíl práce, 

pokládané otázky a zdroje. Závěr obsahuje odpovědi na položené dotazy v úvodu, i když zde 

by neškodilo zdržet se obecnějšího rázu a přinést konkrétnější odpovědi. 

 

Práce přináší vcelku ucelenou snahu o pojetí náročného tématu se začleněním vlastních 

názorů. Pro příští kvalifikační práce bych doporučila se nebát jich obsáhnout více. 

 

Práce naplňuje požadavky na tento typ kvalifikačních prací a hodnotím známkou velmi 

dobře až dobře v závislosti na průběhu ústní obhajoby. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autor v obecné rovině splnil cíl svojí práce, ač 

některé výzkumné otázky by mohly být více 

rozpracované. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce působí samostatně a originálně. 

Logická stavba práce Práce je logicky členěna. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce využívá množství zejména online zdrojů i 

cizojazyčných, včetně zdá se odpovídajícího počtu 

citací. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy odpovídá požadavkům 

kladeným na tento typ kvalifikační práce. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce svojí úpravou odpovídá požadavkům na 

kvalifikační práce.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce je čtivá bez větších gramatických chyb 

s drobnými překlepy. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře až dobře v závislosti na obhajobě. 

 

• V páté kapitole diplomant doporučuje intenzivnější nelegislativní aktivitu v oblasti daní nebo 

např. k blockchain. Jaké konkrétní nelegislativní aktivity má diplomant na mysli? V rámci 

obhajoby by mohl diplomant více specifikovat svá obecná doporučení v diplomové práci. 
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